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ВСТУП 

 

Курсова робота виконується для поглиблення теоретичних та 

практичних знань студентів з дисципліни, що вивчається. Курсову роботу з 

дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» можна 

розглядати як міні-дипломну для студентів спеціальності «фінанси, 

банківська справа та страхування» та підготовчий етап до дипломного 

проектування. 

Виконання студентами курсової роботи передбачає такі завдання: 

- систематизація та поглиблення теоретичних знань з предмету, 

що вивчається; 

- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи, 

оволодіння сучасними методами дослідження; 

- виявлення ступеню підготовки студента до професійної 

діяльності з обраної спеціальності. 

В процесі курсового проектування виділяються такі основні етапи: 

підготовча робота, написання, оформлення, перевірка керівником, захист 

курсової роботи перед комісією. 

В курсовій роботі студент повинен показати: 

- знання і правильне розуміння закономірностей, що 

складаються у фінансовій сфері; 

- уміння працювати з інформаційними джерелами, 

користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, 

викладати свою точку зору на проблемні питання та робити 

обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і 

вдосконалення фінансової системи; 

- глибокі теоретичні знання з проблематики виконуваної роботи; 

- вміння творчо застосовувати одержані в процесі навчання 

знання і навички при вирішенні конкретних наукових, 

економічних і виробничих завдань; 

- володіння методами економічного аналізу, інформатизації, 

соціального, економічного, правового підходу при вирішенні 

управлінських, виробничо-господарських задач; 

- навички самостійної дослідної роботи; 

- вміння чітко та ясно формулювати постановку завдань, логічно 

викладати матеріал, узагальнювати результати проведених 

досліджень, аргументувати висновки і робити пропозиції; 

- вміння використовувати необхідні літературні і нормативно-

правові джерела інформації, працювати із сучасною 

обчислювальною технікою; 

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі 

аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати 

сучасну методику дослідження з використанням таблиць, 

графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків. 
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Мета курсової роботи. Курсова робота є однією з найефективніших 

форм самостійної роботи студентів. Мета курсової роботи — допомогти 

студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі 

вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика». 

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана 

навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати 

інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, 

публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, що 

характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері 

фінансів суб’єктів господарської діяльності, державних фінансів, 

міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку. 

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в 

процесі вивчення курсу «Центральний банк і грошово-кредитна політика», є 

глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно 

дослідити поставлені питання 

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст 

обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у 

різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити 

дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в 

економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які 

досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку 

та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому 

засвоєнню матеріалу. 

Загальні вимоги до курсової роботи: 

- актуальність і практична значимість дослідження; 

- високий теоретичний рівень; 

- чітке формулювання мети і творчий підхід до її досягнення; 

- аргументованість висновків та новизна пропозицій; 

- використання сучасних наукових методів дослідження; 

- оформлення згідно з вимогами. 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 

- вибір теми; 

- підбір та вивчення літератури; 

- складання попереднього плану;  

- консультація з викладачем — керівником й уточнення плану 

курсової роботи; 

- написання та оформлення тексту курсової роботи; 

- передання завершеної курсової роботи на кафедру фінансів, 

банківської справи і страхування для рецензування; 

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника; 

- захист курсової роботи. 
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1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Вибір теми курсової роботи 

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою фінансів, банківської 

справи і страхування і після розгляду на засіданні кафедри затверджується 

завідувачем кафедри. 

Тематика курсових робіт,  а також дати початку та закінчення 

курсового проектування  повинні доводитись до відома студентів в перші два 

тижні семестру, в якому навчальним планом передбачено виконання курсової 

роботи. На протязі встановленого керівником курсової роботи терміну 

студенти вибирають тему курсової роботи і узгоджують її з науковим 

керівником. Важливо дотримуватись наступності з раніше виконуваними 

науковими роботами. Передбачається можливість подальшого поглиблення 

досліджень в дипломній роботі. 

 Основні завдання наукового керівника і консультантів курсової роботи.  

Безпосереднє і систематичне керівництво роботою студента в процесі 

курсового проектування покладається на наукового керівника, який: 

- рекомендує студенту необхідну основну літературу, 

довідникову інформацію, джерела вихідних даних з теми 

досліджень; 

- надає консультації з написання курсової роботи; 

- контролює хід виконання роботи, розрахункові та 

експериментальні результати роботи, робить зауваження і 

визначає терміни їх виправлення та доопрацювання змісту 

роботи; 

- своєчасно інформує завідувача кафедри та деканат про 

порушення студентом термінів виконання роботи; 

- дає докладну  рецензію на завершену роботу у якій обов’язково  

вказує можливість допуску студента до захисту. 

Студент під час консультацій уточнює коло питань, які підлягають 

вивченню, складає план дослідження, визначає необхідну літературу та інші 

інформаційні матеріали, узгоджує з керівником строк виконання роботи, а 

також усуває недоліки, на які вказав керівник. 

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, 

підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні 

матеріали. 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з 

літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, 

законів та нормативних документів. Для складання картотеки 

рекомендується використовувати такі каталоги: 

- систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової 

літератури університетської бібліотеки; 

- каталог періодичних видань, довідників і нормативних 

матеріалів — у читальному залі бібліотеки; 

- систематичні каталоги інших бібліотек. 
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2. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Робота виконується студентом самостійно. Відповідальність за 

достовірність отриманих результатів, прийнятих рішень та висновків в 

роботі несе студент.  

Робота виконується на основі глибокого вивчення літератури зі 

спеціальності (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних 

видань, нормативних та правових актів, фактичних даних об’єкта 

дослідження, інформаційних ресурсів мережі Інтернет тощо). 

Вивчення літератури доцільно почати саме з тих літературних джерел, 

які найбільш повно висвітлюють дану тему. Це полегшить подальше 

вивчення інших джерел інформації. Працюючи з літературою слід робити 

відповідні записи. Необхідно критично і по можливості об’єктивно оцінити 

стан вивченості даного питання, виділити основні завдання, які потребують 

вирішення. 

Особливу увагу потрібно приділити публікаціям в періодичних 

виданнях, особливо в спеціалізованих журналах, критично оцінюючи і 

співставляючи думки вчених і спеціалістів. Найбільша кількість публікацій із 

фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка 

України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах 

«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. 

Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та 

інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в 

спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної 

податкової адміністрації України. 3 метою прискорення роботи доцільно 

користуватися повним переліком статей, який друкується в останньому 

річному номері журналу. Доцільно активно використовувати статистичні 

дані збірників та інформацію, що публікується у відкритому доступі. 

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, 

статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи 

(можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем — керівником 

курсової роботи.  

План — це основа роботи, тому його складання є одним із 

найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями 

дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими 

частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану 

видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної теми, як він зрозумів 

проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. 

Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат 

виконаної роботи. 

Після узгодження плану студент починає писати курсову роботу. Під 

час її написання план може уточнюватись. Уточнення додатково 

погоджуються з керівником. 
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Зібраний матеріал потрібно кваліфіковано опрацювати. На першому 

етапі матеріал систематизується по кожному розділу теми. На другому етапі 

визначається ступінь забезпеченості необхідною інформацією, можливість та 

доцільність її використання. Якщо інформації недостатньо, проводиться 

додатковий її збір. Після чого переходять до її опрацювання. 

Курсова робота повинна складатися з таких структурних елементів: 

- титульна сторінка; 

- завдання на курсову роботу; 

- реферат (за потребою); 

- зміст; 

- перелік умовних скорочень (за потребою); 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

Загальні вимоги до змістовної частини курсової роботи: чіткість і 

логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументацій, 

конкретність викладення матеріалу, результатів, доведень та висновків. Зміст 

роботи повинен коротко і чітко розкривати творчий задум автора, містити 

методи дослідження, методику розрахунків і безпосередньо розрахунки, опис 

проведених досліджень, їх аналіз і висновки. Матеріал повинен 

супроводжуватись ілюстраціями, графіками, діаграмами, схемами тощо.  

Крім того, в курсовій роботі потрібно економічно обґрунтувати висновки і 

пропозиції. 

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, 

графіків. Особливу увагу слід приділити їх правильному оформленню. 

Таблиці, схеми, діаграми тощо повинні бути логічним продовженням 

викладених теоретичних положень. 

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання на 

джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх 

наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають 

відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і 

період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в 

графіках та діаграмах — масштаб. 

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, 

діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує 

його сприйняття. 

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 35-40 

сторінок друкованого тексту. При визначенні загального обсягу роботи 

додатки не враховуються. 
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Титульна сторінка оформляється згідно додатку А. 

Завдання на курсову роботу оформляється згідно додатку Б. 

Зміст курсової роботи оформляється згідно додатку В. 

У рефераті вказується короткий зміст роботи (основні відомості про 

роботу, методах та результатах її виконання). Реферат починається із 

зазначення теми, обсягу роботи, кількості ілюстрацій, таблиць, графіків і 

використаних літературних джерел. Реферат повинен включати ключові 

слова (5-15 слів та словосполучень написаних в стрічку через кому в 

називному відмінку), які виражають основні поняття теми курсової роботи. 

Далі зазначають мету, об’єкт, предмет, методи дослідження. Обсяг реферату 

не повинен перевищувати однієї сторінки (Додаток Д). 

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів 

складається за потребою, якщо в курсовій роботі вжито специфічну 

термінологію, а також використано маловідомі скорочення, символи, 

позначення тощо. Перелік друкують двома колонками, в яких зліва наводять 

скорочення, а справа – їх детальне розшифрування. 

В роботі допускаються загальноприйняті скорочення і абревіатури, 

використані згідно з правилами орфографії і нормативними документами, 

наприклад: с. – сторінка, р. – рік, рр. – роки, мін. – мінімальний, макс. – 

максимальний, абс. – абсолютний тощо. Застосовувані в роботах 

малознайомі скорочення, умовні позначення, символи, одиниці та специфічні 

терміни повинні бути представлені у вигляді окремого списку умовних 

скорочень. 

У Вступі обґрунтовується актуальність, розкривається сутність і стан 

наукового завдання, яке ставиться у курсовій роботі. Висвітлення 

актуальності повинне бути коротким і чітким. Далі визначається мета, 

завдання дослідження, об’єкт, суб’єкт, предмет, методи дослідження та 

короткий огляд джерел інформації. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора курсової 

роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати їх 

треба коротко та змістовно визначаючи, що саме за цим методом 

досліджувалось. 

Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінки. 

Основна частина курсової роботи складається із 3 розділів, у яких 

наводяться та аналізуються основні результати роботи. Кожний розділ 

присвячується вирішенню завдань, сформульованих у вступі і закінчується 

власними висновками автора роботи. 
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Необхідно уникати логічних помилок, наприклад, давати однакові 

назви курсовій роботі та одному із її розділів. 

Розділи можуть мати підрозділи. Зміст розділів повинен відповідати 

темі роботи і повністю її розкривати. Якщо розділ має підрозділ. То кожен з 

них має висвітлювати окрему частину сформульованого у назві розділу 

питання. Розподіл основного матеріалу за розділами визначається автором. 

Курсова робота має навчально-дослідницький характер і повинна 

базуватися на новітніх досягненнях науки у сфері, що досліджується. 

Курсова робота пишеться на матеріалах конкретних підприємств 

(виробничої і невиробничої сфери, фінансово-кредитних установ, управлінь 

соціальних фондів, пенсійного фонду, тощо, податкових інспекцій, 

казначейства). 

Необхідно правильно розуміти сутність методу теоретичного аналізу і 

не зводити курсову роботу до переписування сторінок з інших джерел. 

Теоретичні положення слід наводити із посиланням на першоджерело. 

Написання курсової роботи передбачає більш глибоке вивчення обраної 

теми, ніж вона розкрита в навчальній літературі. 

Не потрібно перевантажувати роботу довгими цитатами із публікацій 

інших авторів. Наприклад, характеризуючи будь-яке поняття, потрібно 

своїми словами передати, хто із вчених і в яких літературних джерелах дає 

його визначення, обов’язково порівняти різні точки зору, виявити 

співпадання та розходження, найбільш доказові висновки і роздуми вчених. 

В теоретичних розділах, аналізуючи літературу з теми дослідження, 

вивчаючи і описуючи явища і події, що досліджуються, необхідно висловити 

власні думки з приводу досліджуваної проблеми. 

У першому розділі має висвітлюватись теоретична база і методологія 

проведеного дослідження. У ньому стисло, критично висвітлюючи роботи 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Необхідно викласти суть досліджуваної 

проблеми і розглянути різні підходи до її вирішення. Тут формується 

понятійний апарат, визначається система показників, обґрунтовується вибір 

методів вирішення задач, сформульованих у завданні. Вивчається передовий 

вітчизняний досвід у розрізі галузей, зарубіжна практика. 

Другий розділ – це практично-орієнтована, аналітична частина роботи. 

Вона повинна складатись таким чином, щоб предмет дослідження був ясно 

вираженим, чітким і визначеним. Автор роботи, крім опису і пояснення стану 

досліджуваного об’єкта, повинен виявити характер його змін, встановити 

фактори, що впливають на ці зміни. Зміст другої частини роботи 

висвітлюється на основі фактичного матеріалу досліджуваного суб’єкта, який 

представляється у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо. 

Третій розділ має проектний характер.  У цій частині курсової роботи 

автор на основі теоретичних досліджень, аналізу фактичного матеріалу, 

проведених розрахунків повинен викласти суть власних уявлень з вирішення 

поставлених до дослідження завдань. Усі пропозиції та рекомендації мають 

носити конкретний характер і відображати авторську  оригінальність 

отриманих результатів.  
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Висновки складаються із короткого огляду представленого в роботі 

матеріалу та формулювання рекомендацій щодо використання рекомендацій 

з використання отриманих результатів. Їх формують чітко, конкретно,  не 

перевантажують цифровим матеріалом. Висновки повинні випливати з 

результатів проведених досліджень. Обсяг висновків – 1-2 сторінки. 

У список використаної літератури включаються лише ті джерела 

інформації, які були використані при написанні курсової роботи і на які у 

роботі є посилання. Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. 

Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках 

зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку 

використаної літератури; далі через кому — сторінка, звідки взята цитата чи 

цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, 

зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 10. При цитуванні 

текстів із газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, 

невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не 

обов’язкове. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у 

квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с. 25]. 

У додатки включають проміжні розрахунки, вихідні дані, необхідні 

для проведення розрахунків, інструкції, методики, допоміжні таблиці, схеми, 

графіки. На всі матеріали, розміщені у додатках, по тексту курсової роботи 

роблять посилання. 

 

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота може бути написаною від руки, або надрукованою за 

допомогою комп’ютерної техніки. Пишуть або друкують курсову роботу на 

одному боці білого паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє та нижнє – 

не менше 20 мм. Якщо робота виконується машинописним текстом, вона 

повинна бути набрана  шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14 

пунктів, між строковий інтервал – полуторний. 

Роботу підшивають у папку-скорозшивач без використання файлів. 

Нумерація. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, 

який включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному 

аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер 

проставляють у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці. Додатки 

не нумеруються. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під 

час написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого тексту машинописним способом. Допускається не більше двох 

виправлень на одній сторінці. 

Такі структурні частини роботи, як реферат, зміст, перелік умовних 

скорочень, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, 

додатки потрібно починати з нової сторінки. Реферат, зміст, перелік умовних 
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скорочень, вступ, висновки, список використаної літератури та додатки не 

мають порядкового номера (тобто не можна писати 1. Вступ, або 4. 

Висновки). 

Номер та назва розділу пишеться у вигляді заголовків симетрично 

тексту. Переноси слів у назвах розділів не допускаються. Крапка в кінці 

заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається із двох речень, їх 

розділяють крапкою. Підкреслювання заголовків не допускається. 

Рекомендований розмір шрифту заголовків – 16 пунктів. Допускається 

використання жирного шрифту. 

Розділи нумерують арабськими цифрами (1, 2, 3 і т.д.). Підрозділи 

починаються з абзацного відступу і мають нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер пункту включає номер розділу і порядковий номер підрозділу 

розділені крапкою ( 1.1, 2.3, 3.2). Після номеру розділу, підрозділу в тексті 

роботи ставиться крапка. Відстань між заголовками розділу, підрозділу і 

текстом   – 3 інтервали. 

Додатки починаються з нової сторінки із зазначенням у правому 

верхньому куті великими прописними буквами номера додатка (Додаток А), 

а симетрично тексту – його назву. По тексту роботи на всі додатки повинні 

бути посилання. Додатки розміщуються у порядку посилання на них по 

тексту роботи. Додатки позначаються такими буквами А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И, 

К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі 

безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. 

 Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій та таблиць, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць у 

додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщується напис «Таблиці 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і 

номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, 

наприклад «Продовження табл. 1.2». 

Формули нумерують у межах розділу номер формули складається з 

номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять 

крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні 

відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.2) (друга формула 

першого розділу). 
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Ілюстрації. Ілюстрації приведені в курсовій роботі повинні 

відповідати її тексту, а текст – ілюстрації. В ілюстраціях не потрібно 

дублювати дані, які приведені в таблицях і навпаки. 

Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними. 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

найменування графічного матеріалу («Рис.»), порядковий номер ілюстрації 

(1.2), заголовок і пояснювальні підписи. 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. 

Ілюстрації виконують чорнилом, або як комп’ютерні креслення. 

Таблиці. Цифровий матеріал курсової роботи повинен оформлятись у 

вигляді таблиць.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово  «Таблиця» починають з 

великої літери. 

Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер) 

Назва таблиці 

Головка  Заголовки граф 

 Підзаголовки 

граф 
 

Рядки (заголовки)    Графи 

(колонки) 
 

    

    

 

Заголовки граф і рядків стосуються тих даних, які в них наведені. 

Заголовок кожної графи таблиці має бути по можливості коротким. Слід 

уникати повторення тематичного заголовка в заголовках граф і рядків, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 

узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. Заголовки граф повинні 

починатись з великої літери, підзаголовки – з маленьких, якщо вони 

складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є 

самостійними. Приклад оформлення таблиці наведений у додатку З. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 

роботи, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку 

курсової роботи або  з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою 

кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку.  Таблиці які 

розміщуються на одній сторінці переносити не можна. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, 

то в ньому ставлять прочерк. 

Формули. При використанні формул потрібно дотримуватися певних 

техніко-орфографічних правил. 

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі 

знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на 
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окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для 

економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від 

тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і 

нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині 

рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати 

безпосередньо під формулою в послідовності, у якій вони дані у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. 

Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка.  

Нумерація формул також потребує знання деяких особливостей її 

оформлення. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у 

наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери 

позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега 

сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у 

рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули 

при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка.  

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело 

або для критичного аналізу того чи іншого друкованої праці слід наводити 

цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, 

оскільки найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі: 

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 

загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий"; 

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально 

точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його 

результатів, і робити відповідні посилання на джерело; 

- цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і те 

знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє - знижує наукову цінність викладеного 

матеріалу; 
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- якщо треба виявити ставлення автора курсової роботи до окремих 

слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять 

знак оклику або знак запитання. 

При використані відомостей, матеріалів з монографій, оглядових 

статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, в посиланні слід 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке 

дано посилання в тексті курсової роботи. 

Посилання в тексті роботи на джерела роблять згідно з їх переліком у 

квадратних дужках.  

Посилаючись на публікації інших авторів, студент повинен висловити 

власну думку, або критичні зауваження щодо розглянутих питань. 

Оформлення списку використаних джерел. Бібліографічний апарат в 

роботі - ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою 

відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна 

зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою 

з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат роботи складається з 

бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних 

посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів. 

Список використаних джерел - елемент, котрий містить бібліографічні 

описи використаних джерел і розміщується після додатків. Такий список - 

одна із суттєвих частин роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її 

автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, треба подавати відповідно 

до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із 

бібліотечної та видавничої справи. Вимоги до оформлення списку літератури 

розміщені у додатку З. 

Правила оформлення додатків. Додатки оформлюють як 

продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини 

(книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен із 

них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані вверху 

малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

друкується слово "Додаток " і велика літера, що позначає додаток. Текст 

кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й підрозділи, 

пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять 

позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка 

А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого 

розділу додатка Д); формула (А. 1)- перша формула додатка А. 
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4. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Підготовлена курсова робота реєструється на кафедрі і передається 

керівнику (рецензенту) курсової роботи для перевірки і написання рецензії. 

Курсова робота здається для перевірки у термін встановлений 

керівником курсової роботи за погодженням із деканатом, але не пізніше 10-

ти днів до дня захисту курсових робіт.  Рекомендовано здавати курсові 

роботи за 30-20 днів до визначеного розкладом дня захисту курсових робіт. 

Курсова робота повинна бути захищена до початку екзаменаційної 

сесії. Якщо студент не захистив курсову роботу він не допускається до 

складання іспиту з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна 

політика». 

Керівник повинен повернути студенту курсову роботу із рецензією 

через 10 днів у випадку, якщо робота потребує доопрацювання і повторної 

перевірки. Роботи, які рекомендовані до захисту повертаються студенту за 1-

2 дні до їх захисту перед комісією. 

При оцінці роботи враховуються: зміст роботи, її актуальність, ступінь 

самостійності виконання роботи й ініціативність студента, повнота 

викладення матеріалу, вміння користуватись джерелами інформації, якість 

використовуваного матеріалу, рівень економічної грамотності, 

оригінальність висновків і пропозицій,  відповідність вимогам оформлення 

курсової роботи. 

Курсові роботи, що передбачені навчальним планом оцінюються 

окремо за національною шкалою. 

Рецензент відзначає позитивні сторони роботи та її недоліки, у разі 

необхідності вказує, що потрібно доопрацювати. Рецензія закінчується 

висновком про можливість допущення роботи до захисту. 

Студент повинен підготуватись до захисту курсової роботи із 

врахуванням відзначених зауважень і виправленням їх до моменту захисту 

курсової роботи. 

Якщо ж курсова робота за висновком рецензента є незадовільною і 

підлягає переробці або доопрацюванню, то після виправлення вона подається 

на повторне рецензування з обов’язковим поданням першої рецензії.  

У разі, якщо студент не здав курсову роботу у встановлений термін без 

поважної причини, а також, якщо завдання не виконано або виконано 

незадовільно, керівник може не допустити студента до захисту, зробивши 

при цьому відповідну відмітку про недопущення до захисту у рецензії. 

Захист курсових робіт проводиться на засіданні спеціальної комісії, 

призначеної завідувачем кафедри, яка складається із 2-3 осіб. На захист 

кожної курсової роботи відводиться 15-20 хвилин (до 5 хвилин – на доповідь 

і 10-15 хвилин – на відповіді на запитання). 

На захисті студент повинен коротко викласти основний зміст роботи, 

дати вичерпні відповіді на зауваження рецензента і відповісти на питання 

членів комісії. 
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Захист рекомендовано проводити у присутності членів групи, які, з 

дозволу голови комісії, можуть задавати питання студенту, що захищається. 

Курсову роботу рецензує викладач — керівник курсової роботи. У 

рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не 

допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим 

вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою 

підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою. 

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На 

захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її 

проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання 

викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє 

в екзаменаційну відомість. 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно 

оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить 

практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про 

позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі 

зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо 

аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й 

акуратно. 
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Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить 

недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і 

пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту 

з даної дисципліни. 

Після закінчення захисту комісія на закритому засіданні приймає 

рішення про оцінку кожної курсової роботи і оголошує результати 

студентам. 

Студентам, які не допущені до захисту, які не з’явились на захист або 

отримали на захисті незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про 

строки повторного захисту. Причому комісія може прийняти рішення як про 

доопрацювання курсової роботи по попередній темі, так і про виконання 

роботи за новою темою. Дане рішення комісії затверджується керівником 

курсової роботи. 

Захищені курсові роботи, підписані студентом, керівником і членами 

комісії, а також рецензії подаються на кафедру для їх обліку і зберігання. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтингови

й бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання 

 

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 
 

 наявність елементів науково-дослідного характеру  

 використання комп’ютерних технологій  

 відповідність стандартам оформлення  

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30  

 доповідь  

 правильність відповідей на поставлені запитання  

Всього  100 
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5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Завдання, функції та операції Центральних банків.  

2. Емісія банкнот і монет - функція центрального банку.  

3. Емісійний механізм та його функціонування в ринковій економіці.  

4. Економічні засади діяльності НБУ.  

5. Інституційні основи діяльності Національного банку України.  

6. Реєстрація і ліцензування комерційних банків (світовий досвід і в 

Україні).  

7. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків.  

8. Становлення і проблеми розвитку системи центрального банку в 

Україні.  

9. Національний банк України - емісійний центр готівкового грошового 

обігу.  

10.Грошово-кредитна політика і розвиток реального сектора економіки 

України.  

11. Грошово-кредитна політика і принципи регулювання банківської 

сфери в Україні.  

12. Інструменти грошово-кредитної політики і підвищення ефективності їх 

використання в Україні.  

13. Організація та ефективне регулювання готівкового обігу в Україні.  

14. Процентна політика Національного банку України.  

15. Еволюція грошово-кредитної політики Національного банку України. 

16. Стан та організація готівкового обігу в Україні.  

17. Зміст і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.  

18. Кредитування комерційних банків і політика рефінансування 

Національного банку України.  

19. Розвиток кредитних відносин Національного банку України з 

комерційними банками.  

20. Курсова політика Національного банку України.  

21. Формування банківською системою України обов'язкових резервів.  

22. Система створення резервів на покриття ризиків.  

23. Становлення і розвиток ефективної системи міжбанківських 

розрахунків в Україні.  

24. Становлення і розвиток ефективної системи міжбанківських 

розрахунків.  

25. Система електронних міжбанківських розрахунків в Україні: 

перспективи розвитку.  

26. Платіжна система України і стратегія її розвитку.  

27. Міжбанківський кредитний ринок в Україні.  

28. Створення в Україні системи електронних масових розрахунків за 

товари і послуги.  

29. Національний банк України і його роль в обслуговуванні внутрішнього 

державного боргу.  
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30. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього 

боргу.  

31. Функції і роль Національного банку України на ринку золота.  

32. Становлення і розвиток валютного ринку України.  

33. Стратегія і тактика Національного банку України як органу валютного 

регулювання і контролю.  

34. Золотовалютні резерви: проблеми формування і управління в Україні. 

35. Сутність і методи валютного регулювання і контролю.  

36. Роль Національного банку України на первинному ринку державних 

цінних паперів.  

37. Операції центрального банку на відкритому ринку.  

38. Стратегія і тактика центрального банку на ринку цінних паперів.  

39. Становления і розвиток ефективної системи банківського регулювання 

і нагляду в Україні.  

40.Організація системи банківського нагляду.  

41. Проблемні банки: питання керування і нагляду за ними.  

42. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків.  

43. Міжнародні фінансово-кредитні організації та ефективність їх 

діяльності в Україні.  

44. Основи організації і діяльності Європейської системи центральних 

банків (ЄСЦБ).  

45. Стан готівкового грошового обороту в Україні та шляхи його 

вдосконалення. 

 46. Рефінансування банків (світовий досвід).  

47. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками.  

48. Роль НБУ в забезпеченні розвитку ринку платіжних карток.  

49. Базельський комітет з питань банківського регулювання: основи 

організації, повноваження, роль.  

50. Регулювання Центральним банком ризиків у діяльності банків.  

51. Проблеми формування резервів на покриття ризиків від проведення 

активних операцій.  

52. Утворення та проблеми функціонування системи гарантування 

банківських депозитів в Україні.  

53. Світовий досвід гарантування банківських депозитів.  

54. Рейтингова оцінка діяльності банків.  

55. Реорганізація, реструктуризація, ліквідація банків.  

56.Зовнішній борг країни і роль центрального банку в управлінні боргом. 

57.Проблема незалежності НБУ і взаємодії з органами державної влади. 

58. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.  

59. Фіскальна та грошово-кредитна політика, проблеми взаємозв'язку.  

60. Грошово-кредитна політика в умовах фінансової кризи 
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6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ  

КУРСОВИХ РОБІТ 
 

Рекомендується така структура роботи: 

 

 Титульний лист 

Завдання 

Реферат 

Зміст 

Вступ 

1. Теоретична частина (містить 1 пункт). 

2. Аналітична  частина (містить 2-3 підпунктів). 

3. Шляхи вдосконалення, проблеми та закордонний досвід (1пункт). 

 Висновки. 

 Список використаних джерел. 

 Додатки. 

Розділ 1 пишеться на основі вивчених літературних джерел. У ньому 

дається характеристика ресурсів банків, розкривається їх суть, склад, 

структура, зв'язок із іншими економічними категоріями. Розглядаються роль 

та особливості формування ресурсів у банках. 

Розділ 2 присвячений аналізу фінансових ресурсів конкретного банку. 

Спочатку приводять інформаційну базу, яку використовують у фінансовій 

діяльності. Далі необхідно: узагальнити зібраний статистичний матеріал, 

проаналізувати дані фінансової звітності, на цій основі побудувати ряд 

таблиць, діаграм, визначити відхилення, зробити відповідні висновки. 

У розділі 3 на основі даних проведеного аналізу необхідно визначити 

шляхи удосконалення формування і використання фінансових ресурсів 

конкретного банку. Для цього розраховуються резерви збільшення власних 

ресурсів, можливості використання залученого і запозиченого капіталу. 
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Додаток А 

 

Форма титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

Кафедра _________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з ___________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 
Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки__________________ 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

 

 

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: ___Оцінка:  ECTS ___  

 

                                                    Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

м. Умань – 20 __ рік 
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Додаток Б 

  

Завдання на курсову роботу 
 

Студенту_____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я по-батькові) 

Факультет______________________________________________________група________ 

 

1. Тема курсової роботи_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Термін здачі роботи: 

рецензенту: «____»________________20__р. 

3. План курсової роботи 

_____________________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Завдання прийнято до виконання «___»_____________________20__р. 

 

Студент _______________________________________________________/підпис/ 

 
Керівник_______________________________________________________/підпис/ 
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Додаток В 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтингови

й бал 

1. Перевірка курсової роботи: 61 

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання 

 

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 
 

 наявність елементів науково-дослідного характеру  

 використання комп’ютерних технологій  

 відповідність стандартам оформлення  

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 39 

 доповідь  

 правильність відповідей на поставлені запитання  

Всього  100 
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Додаток Д 

 

Приклад оформлення змісту курсової роботи  

 

«Організація грошового-кредитного обігу в Україні  

(на прикладі банку…)» 

 

 Вступ 6 

1. Роль, призначення і статус центрального банку в економіці країни 8 

2. Фінансово-економічна характеристика та організація грошового-

кредитного обігу на прикладі КБ…… 

15 

2.1. Фінансово-економічна характеристика на прикладі об’єкта 

дослідження ……. 

 

2.2. Грошово-кредитна політика 15 

2.3. Кредитні відносини Національного банку України з банківськими 21 

2.4. Валютна політика НБУ 27 

2.5. Національний банк України як фінансовий агент уряду 36 

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення грошово-кредитної 

політики в Україні на сучасному етапі 

41 

 Висновки 45 

 Список використаних джерел 47 

 Додатки 51 
 

 

 

«Оцінка грошово-кредитної політики і напрямок її вдосконалення  

(на прикладі банку…)» 
 

 Вступ 6 

1. Теоретичні основи монетарної політики 8 

2. Оцінка грошово-кредитної політики центрального банку України 15 

2.1. Політика обов'язкових резервів і контроль за виконанням 

обов'язкових резервних вимог 

 

2.2. Цілі, результати у сфері грошово-кредитної політики 15 

2.3. Заходи впливу у сфері грошово-кредитної політики 21 

3. Напрямок вдосконалення грошово-кредитної політики 41 

 Висновки 45 

 Список використаних джерел 47 

 Додатки 51 
 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Оцінка кредитоспроможності позичальника та напрямки її 

вдосконалення (на прикладі підприємства) 

 

 Вступ 6 

1. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника 8 

2.  Фінансово-економічна характеристика та аналіз 

кредитоспроможності позичальника і показники її оцінки 

15 

2.1. Фінансово-економічна характеристика на прикладі об’єкта 

дослідження ……. 

 

2.2. Основні положення щодо визначення кредитоспроможності 

позичальника 

15 

2.3. Аналіз фінансового стану та оцінка кредитоспроможності 21 

2.4. Зміст кредитного договору 27 

3. Напрями вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності 

підприємства 

41 

 Висновки 45 

 Список використаних джерел 47 

 Додатки 51 
 

 

 

 

 

Аналіз безготівкових розрахунків банку та напрями їх вдосконалення  

(на прикладі банку) 
 

 Вступ 6 

1. Основи організацій безготівкових розрахунків банку 8 

2.  Фінансово-економічна характеристика та аналіз організації і 

форм безготівкових розрахунків банку 

15 

2.1. Фінансово-економічна характеристика на прикладі об’єкта 

дослідження ……. 

 

2.2. Аналіз організацій безготівкових розрахунків в банку 15 

2.3. Аналіз динаміки та структури безготівкових розрахунків 21 

2.4. Напрями розширення банківських послуг 27 

3. Напрями вдосконалення безготівкових розрахунків в банку 41 

 Висновки 45 

 Список використаних джерел 47 

 Додатки 51 
 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Додаток Е 

Реферат на курсову роботу «Організація грошового-кредитного обігу в 

Україні» 

 

Курсова робота «Організація грошового-кредитного обігу в Україні» 

написана на матеріалах ПАТ КБ  ПриватБанк м. Дніпропетровськ. 

Робота складається із вступу, трьох спеціальних розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Обсяг курсової роботи 40 сторінок, в 

тому числі основної частини – 35 сторінок. Робота включає 7 таблиць та 5 

рисунків. Список використаних джерел складається із 18 найменувань.  

Мета курсової роботи полягає у вивченні місця і ролі грошово-кредитного 

обігу, а також розробці рекомендацій щодо удосконалення грошово-кредитної 

політики в Україні на сучасному етапі. 

Об'єктом дослідження є процеси організації грошово-кредитного обігу в 

Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні і практичні проблеми організації 

грошового-кредитного обігу України, а саме комерційних банків. 

Методи дослідження. У процесі дослідження  використовувались: 

метод наукового пізнання, дедукції та індукції, розробки схеми планування; 

загальнонауковий історичний метод; методи системно-структурного аналізу. 

 

Ключові слова: планування, грошовий потік, фінансове планування, 

прогнозування, грошово-кредитний обіг,. організації грошового обігу, 

функціонування грошових систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua.coolreferat.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
http://ua.coolreferat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83
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Додаток Ж 

Приклад оформлення таблиць  

Таблиця 2.3 

Характеристика оборотності оборотних засобів підприємства 

Показник 2007р. 2008р. 
Відхилення  

(+,-) 

1 2 3 4 

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 655 1467 +812 

Одноденний оборот, тис. грн. 1,819 4,075 +2,256 

Середні залишки всіх оборотних 

засобів, тис. грн. 800 769 -31 

Оборотність оборотних засобів, днів 440 189 -251 

 

Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

Вивільнення (—), залучення (+) 

оборотних засобів у зв'язку зі 

зміною оборотності проти минулого 

року, тис. грн. X -1022,825  
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Додаток З 
Вимоги до оформлення списку літератури 

 

№ Вид джерела Приклади оформлення 

1. Законодавчі та 

нормативні документи 

 

1. Закон України «Про Національний банк 

України» від 20 травня 1999 р. № 697. – ХІУ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 

№ 29. 

2. Інструкція «Про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні» [Електронний 

ресурс] / Затверджена Постановою  Правління 

Національного банку України від 28.08.2001 N 

368: Офіц. текст із змін. станом на 17.11.2004р. 

– Р.4. – Гл. 3.–Режим доступу : http://ufs.com.ua 

3. Положення «Про порядок оформлення та 

використання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями 

банків» від 06.07.2000 р. № 279  / НБУ // 

Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. 

4. Постанова Кабінету Міністрів «Про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок» 

від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Урядовий 

кур’єр. – 2002. – № 196.   

5. Указ Президента України «Про окремі 

питання фінансово-промислових груп в 

Україні» від 8 липня 1998 р. № 754/98 // 

Урядовий кур’єр. – 1998. – 11 липня. – С. 13.        

2. Монографії, 

підручники 

1. Аграрна реформа в Україні / [П.І. 

Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.] 
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